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ADENDO DO JULGAMENTO 

 

CONCORRÊNCIA, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº. 17/0004-CC 

 

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC/DR nº 828/17, com base nos 

itens 5.5, 6.10, 10.3, 10.3.2, 10.4 e 13.4, torna público o seguinte adendo do julgamento, conforme 

abaixo: 

5.5 - Apresentar os preços unitários e totais conforme Anexo III – Modelo 

de Proposta, em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, 

todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, 

impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições 

de fornecimento que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do 

fornecimento do objeto desta licitação. (grifo nosso). 

 

6.10 - Prazo de entrega até 15 (quinze) dias após a emissão do Pedido de 

Autorização ao Fornecedor. (grifo nosso). 

 

10.3 - Será desclassificada a proposta que:  
 
10.3.2 - Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente 
Edital; 
 
10.4 - Serão desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo 
com o instrumento convocatório e repassados para o 2º ou 3º colocados, 
assim sucessivamente de acordo com a ordem classificatória no 
julgamento. 
 
 
13.4 - Não serão levadas em consideração documentos e propostas que não 

estiverem de acordo com as condições deste edital e seus anexos quer por 

omissão, quer por discordância, e o SESC/AR/TO se reserva o direito de 

rejeitá-las e cancelar a presente licitação, a qualquer momento, no todo ou 

parcialmente, antes da formalização da contratação junto ao licitante 

vencedor. (grifo nosso). 
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Destarte, a proposta apresentada pela empresa HOMERO AUGUSTO DE SOUZA & IRMÃOS 

LTDA, foi desclassificada por não atender as condições de fornecimento que sejam devidas em 

decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação, conforme item 5.5 e demais 

acima citados. 
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